
Hol hallottál a logisztikai mérnöki képzésről?
A logisztikai mérnöki szak teljesen ismeretlen volt számomra egészen az
Educatio Kiállításig. Egy barátnőm megkért, hogy hozzak neki tájékoztató
füzetet a KJK-ról – én pedig ott ragadtam a standon és végül fél évre rá itt
kötöttem ki. Sokan nem is tudják, mennyi mindent magába foglal a logisztika,
de egy kis utána olvasással átfogó képet kaphatunk róla. A logisztika annyira
körülvesz minket a mindennapokban, hogy észre sem vesszük, így rengeteg
kihívást rejt magában ez a szakma.

Szerinted miért választja jóval kevesebb lány a mérnöki szakokat, ha a
továbbtanulás kerül szóba?
Azért, mert még mindig fiús szaknak tartják a mérnöki képzéseket. De ez
egyáltalán nincs így, sőt! Ahogy magamon és a szaktársaimon is észrevettem, a
lányok precízebbek a feladatok elvégzésében és a határidők betartásában,
emellett több mindenre oda tudunk figyelni egyszerre. 

Hogy élted meg az alapképzést?
Nem volt annyira nehéz, mint amit előtte hallottam róla, de könnyűnek sem
mondanám. Kitartással és akaraterővel el lehet végezni a hét félév alatt, nem
kell megijedni az alapozós tárgyaktól sem. Erre én is jó példa vagyok, hiszen a
fizika nem tartozott a kedvenc tantárgyaim közé, itt mégis meg tudtam csinálni
a számtalan tantárgynév mögé bújtatott fizikát.

Egyetem mellett dolgoztál is, és aktívan részt vettél a Hallgatói Képviselet
munkájában. Nehéz volt összeegyeztetni ezt a három feladatot?
Azt vettem észre, hogy minél több teendőm van, annál jobban tudom
menedzselni az időbeosztásomat is. Nem könnyű egyszerre minden, de én ilyen
pörgősen szeretem a mindennapokat, nem tudok és nem is szeretnék
unatkozni. A munkából és a képviselőségből pedig rengeteget tanultam, amit
később is hasznosítani fogok.

Mik a jövőbeli terveid?
Most épp vezetés és szervezés mesterképzésre járok, szintén a Műegyetemen,
ami jó kiegészítés a mérnöki
diploma mellé. Ezáltal több szemszögből is átlátom majd egy vállalaton belüli és
kívüli folyamatokat és képes leszek akár saját vállalkozást is indítani.

Mit adott neked a Közlekkar?
A Közlekkaron nemcsak diplomát, hanem élményeket és közösséget kap az
ember. Fontosnak tartom, hogy a hallgatók a szakmájukon kívül is fejlesszék
magukat és ezt én a KJK-n teljes mértékben megkaptam. Az öntevékeny
körökben felsőbb éves társaimtól megtanultam fotózni, Photoshopolni és
rendszeresen írtam cikkeket a kari újságba. Nem ijedek meg attól sem, ha egy
rendezvényt kell megszervezni. Ezek olyan készségek, amelyek nem tartoznak a
mérnöki tananyaghoz, de ezáltal sokkal talpraesettebb és sokszínűbb mérnökké
válhatunk, ami a munkaerőpiacon hatalmas előny.
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